
اخبار كشور

انتقاد از تبعیض نژادی 
در جایزه گلدن گلوب آمریکا

هفتاد و هشــتمین دوره اهدای جوایز ســاالنه گلدن گلــوب بدون عضو 
رنگین پوست برگزار می شود.

بــه گزارش خبرگزاری تســنیم به نقل از هالیوود ریپورتــر، تایمز با تهیه 
گزارشــی گفته است شمار روزنامه نگاران سیاه پوست در میان 87 عضو انجمن 
مطبوعــات خارجی هالیوود صفر اســت؛ یعنی این مجموعه با رأی یکدســت 

چهره های سفیدپوست به انتخاب برترین های سال می پردازد.
گفته شده اخالق در این مجموعه مدت ها است زیر سؤال رفته که پیشینه 
آن به دهه 1960 برمی گردد که در فاصله 1968 تا 74 نمایش تلویزیونی مراسم 
آن متوقف ماند و تحقیقات اف سی سی )کمیسیون ارتباطات فدرال( در جریان 
بود. رسوایی پیا زادورا در سال 1982 که با اعمال نفوذ همسرش جایزه دریافت 
کرد نیز به اعضا این اجازه را داد تا رفتارهایی خارج از مسیر صداقت داشته باشند.
انجمن مطبوعــات خارجی هالیوود نه تنها به اعضایش اجازه می دهد تا از 
استودیوها و شبکه هایی که به آنها بعداً رأی می دهند امکانات تجمالتی دریافت 
کنند بلکه این ســازمان به ظاهر غیرانتفاعی به اعضای خود که بسیاری از آنها 
روزنامه نگاران پرتالشی هستند، مبلغ قابل توجهی برای خدمت در سرویس های 

مختلف پرداخت می کند.
شاعران انقالبی کشور تجلیل شدند

محفل های ادبی کتابخانه های عمومی کشــور در چهل و دومین سالگرد 
پیروزی انقالب اســالمی، در قالب ویژه برنامه »راویان بالندگی« از 141 شاعر 

انقالب تجلیل کردند.
پس از اجرای سلســله نشست های موسوم به »محافل ادبی« توسط نهاد 
کتابخانه های عمومی کشور و برگزاری جلسات فرهنگی و آموزشِی مستمر و 
متنوع در فضای مجازی، همزمان با چهل و دومین سالگرد پیروزی شکوهمند 
انقالب همراه با شــعار »انقالب اســالمی، بالنده و مقتدر، چون کوه استوار« 
ویژه برنامه  تجلیل ملی از شــاعران و فعاالن شــعر انقالب اســالمی با عنوان 
»راویان بالندگی« از روز شنبه هجدهم تا پنجشنبه سی ام بهمن ماه به صورت 

مجازی در استان های مختلف کشور برگزار شد.
ویــژه برنامه »راویان بالندگی« که معرفــی و ارج نهادن به گفتمان ادبی 
انقــالب، مقاومت و پایــداری را به عنوان یکی از رســالت های محوری خود 
هدف گذاری کرده بود در دوره ای 11 روزه با گرامیداشــت ۳1 شــاعر فقید و 
درگذشته شعر انقالب اســالمی، تجلیل از 42 شاعر پیشکسوت شعر انقالب 
اسالمی و تقدیر از ۳1 شــاعر فعاِل شعر انقالب اسالمی میزبان اهالی شعر و 
ادب در ســی ویک استان کشور بود و جلسات خود را با رعایت شیوه نامه های 

بهداشتی از طریق ارتباط مجازی با مدعوین و شرکت کنندگان برگزار کرد.
نخستین چراِغ »راویان بالندگی« در روز شنبه هجدهم بهمن ماه با آییِن 
افتتاحیه روشن شد؛ مراسمی که با حضور مسئوالن نهاد کتابخانه های عمومی 

و جمعی از شاعران مطرح کشور در کتابخانه پارک شهر تهران برگزار شد.
برنامه صداوسیما 

برای حمایت از محرومان
معاون امور اســتان های رسانه ملی گفت: عدالت خواهی یکی از مهم ترین 
اهداف انقالب اســالمی  بوده و هســت و بر همین اساس این ویژگی در رأس 
برنامه های رسانه ملی در بخش های مختلف خصوصا مراکز استانی صداوسیما 

قرار دارد.
علی دارابی در نشست مشترک با سید مرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد امام 
خمینی)ره( اظهار کرد: از 160 شــبکه رادیویی و تلویزیونی رسانه ملی، 81 شبکه 
زیرمجموعه معاونت امور استان ها هستند و در راستای اهداف و آرمان های مقدس 

نظام جمهوری اسالمی که کمک به محرومان و مستضعفان است، تالش می کنند.
وی با  اشاره به حضور خیرین و نیکوکاران در برنامه های مختلف گفت وگومحور 
رســانه ملی به خصوص شبکه های اســتانی عنوان کرد: البته این مسئله مختص 
برنامه های گفت وگومحور نیست بلکه معرفی این الگوها در قالب های دیگر همچون 

فیلم و سریال و مستند هم در دستور کار قرار دارد.
معاون امور اســتان های رسانه ملی از رونمایی ۳0 اثر مستند پیرامون خیرین 
در سالروز میالد امام حســن مجتبی)ع( خبر داد و افزود: همکاری صدا و سیمای 
استان ها و کمیته امداد در طول سال ادامه خواهد داشت و مربوط به مناسبت ها و 

جشن های نیکوکاری و عاطفه ها نیست.
ســید مرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( گفت: رسانه ملی 
واقعا راهگشا و کارساز عمل کرده و در رفع محرومیت ها و کمک به دیگران پیشتاز 

بوده است.
وی با  اشاره به تاکیدات دینی درخصوص حمایت از یتیمان گفت: صدا و سیما 
نقش ارزشمندی در زمینه حمایت از یتیمان داشته است و امیدواریم سال 1400 

در کشور یتیمی  بدون حامی وجود نداشته باشد.
در این نشســت، تفاهم نامه ای با هدف اطالع رسانی خدمات کمیته امداد امام 
خمینی و هم افزایی بیشــتر این دو نهــاد انقالبی بین بختیاری رئیس کمیته امداد 
امام خمینی و دارابی معاون امور اســتان های رســانه ملی به امضا رسید.همچنین 
از مجموعه مســتندهای کوتاه معرفی کارآفرینان زیر پوشش کمیته امداد در سال 

جهش تولید رونمایی شد.
انتشار روایتی از زندگی مادر چهار شهید

کتــاب »عزیز خانوم«؛ روایتی از زندگی کبری حســین زاده حالج، مادر 
شهیدان محسن، جواد، علی اصغر و محمدرضا بارفروش به قلم فاطمه جعفری 

منتشر شد.
بنابراین گزارش، »عزیز خانوم« داســتان یکی از زنان انقالبی کاشان است. 
زنانی که مانند مردان و دوشادوش آنان در جنگ ها شرکت کردند و برای پیروزی 
و موفقیت ایران حاضر شدند از همه چیزشان بگذرند. مال و جان، همسر و فرزند. 
فرزند که عزیزترین کس است و پاره تن و از چشم عزیزتر و محبوب تر. اما چون 
همیشه در پس پرده ای پنهان بودند هیچ کس به ارزش کارها و فعالیت های آنان 

پی نبرد و هیچگاه هم به طور شایسته از آنان تجلیل نشد.
فاطمه جعفری به ســراغ »عزیز خانوم« رفته است. زنی که چهار پسر او، 
محســن، جواد، علی اصغر و محمدرضا بارفروش در راه وطن شهید شدند و او 
در این کتاب از زندگی خود و سرنوشتی می گوید که برای او افتخار مادر چهار 

شهید بودن را فراهم کرد.
بنابراین گــزارش، کتــاب »عزیز خانــوم« در 112صفحه، شــمارگان 

1000نسخه توسط انتشارات راه یار، راهی بازار نشر شده است.
قدردانی نماینده مجلس 

از راهبرد جدید رسانه ملی
نماینده مردم خمین در مجلس از راهبرد جدید رسانه ملی تقدیر کرد.

علیرضا نظری نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسالمی در گفت وگو 
با فارس درباره ســریال »دادســتان« ساخته مسعود ده نمکی گفت: مسعود ده 
نمکی در آثارش همیشه مسایلی را مطرح می کند که کمتر کسی جرات گفتن 
آن را دارد و به صراحت در راســتای گفتمان انقالب و امام )ره( فیلم و ســریال 
ساخته است. در »دادســتان« هم تالش کرده در راستای تاکیدات امام )ره( و 

رهبری قدم بردارد و حرف و درد مردم را به خوبی در سریال گنجانده است.
وی افزود: اینکه او در آثارش همیشــه تالش کرده به اندیشــه های امام و 
رهبری توجه کند امری اســت جدا اما اینکه تلویزیون و مدیران آن شــجاعت 
نمایش آن را داشته، نشان از تغییر راهبردی تلویزیون دارد. در این جا باید از دکتر 
علی عسگری رئیس رسانه ملی برای تولید و پخش این سریال تشکر کنم که با 
توجه به فشارهایی که حتما وجود دارد امکان ساخت و نمایش این سریال را داده 
است. نظری در ادامه بیان داشت: این سریال را می توان نمونه خوب سریال سازی 
در تلویزیون دانســت. با این سریال و تولید این دست آثار، رئیس رسانه ملی به 
خوبی نشان داد که نگاهی کالن و گفتمان ساز را در رسانه دنبال می کند که از 

اهمیت بسیاری برخورد است.
وی در پایان افزود: جای خالی تولید این دست آثار که نگاه و گفتمانی مطالبه گر 
و عدالتخواه را در خود دارند خالی بود که با درایت و حمایت مدیران رســانه ملی 

شاهد پرشدن این خأل هستیم که جای تشکر و قدردانی دارد.

عالمه محمدتقی جعفری)ره(: گاهی برای نابود کردن 
تلخی های صفات زشت، شــیرین ترین داروها، تلخ ترین 

اندرزهاست.

هدیه به خوانندگان

رئیس جمهور تاکید کرد

بازسازی كلیه مناطق زلزله زده
تا پایان تیرماه 1400 به اتمام برسد

رئیس جمهور در پی گزارش رئیس  بنیاد مسکن انقالب 
اســالمی از اقدامات به عمل آمده درباره زلزله شامگاه 29 
بهمن 99 استان های کهگیلویه و بویراحمد و اصفهان، تاکید 
کرد که بازسازی کلیه مناطق زلزله زده کهگیلویه و بویراحمد 

و اصفهان، تا پایان تیرماه سال 1400 به اتمام برسد.
حجت االســالم روحانی در پاســخ گزارش علیرضا تابش ضمن 
تشــکر از تالش های انجام شده، نوشت: برنامه ریزی برای بازسازی 
کلیه مناطق آســیب دیده به گونه ای باشد که تا پایان تیرماه سال 
1400 عملیات به اتمام برســد و مردم عزیز آسیب دیده بتوانند در 

منازل خود استقرار یابند.
رئیــس  بنیاد مســکن انقالب اســالمی در گــزارش خود به 
رئیس جمهور خاطرنشان کرده است که این بنیاد به پشتوانه تجارب 
و عملکرد گذشــته در بازسازی های مختلف، بالفاصله بعد از وقوع 
سانحه در مناطق هدف حاضر شده است تا پس از ارزیابی خسارت 
و تشکیل پرونده برای خسارت دیدگان، مراحل و اقدامات بازسازی 
را با ســرعت و کیفیت مطلوب آغاز نموده و انشاا... تا قبل از پایان 
نیمه اول ســال 1400، بازسازی کلیه مناطق آسیب دیده را به نحو 
شایسته ای با وحدت رویه در مدیریت بازسازی و ضمن جلب مشارکت 

مردم به اتمام رساند.

۵ مرز ایران و عراق بسته شد
طبق اعالم مسئوالن گمرک ایران به دنبال شیوع ویروس 
کرونای انگلیسی تردد مسافر از پنج مرز ایران و عراق ممنوع 

شده است. 
به گزارش ایسنا، بعد از آن که با شیوع ویروس جهش یافته کرونا، 
محدودیت هایی در مرز شلمچه و چذابه اعمال و تردد مسافر ممنوع 
شد به تدریج این ممنوعیت افزایش یافته و از امروز)سه شنبه( مرز 

مهران نیز بسته خواهد شد.
این در حالی است که از روز یکشنبه از مرز تمرچین در پیرانشهر 
و کیله سردشت نیز تا دو هفته تردد مسافر ممنوع اعالم شده بود.

سخنگوی گمرک ایران گفت: که  به منظور جلوگیری از شیوع 
کرونای انگلیســی و با تصمیم اســتان های مرزی، تردد مسافر در 
مرزهای کیله سردشت، پیرانشهر، چذابه و شلمچه بسته شده است 

و مرز مهران نیز تا اطالع ثانوی  بسته می شود.
به گفته لطیفی، این تصمیمات صرفا در حوزه تردد مســافری 
است و شامل کاالهای تجاری نمی شود و همچنان فعالیت تجاری 

این مرزها ادامه دارد.
طبق اعالم ســخنگوی گمرک ایران پیــش از این نیز به دلیل 
شــیوع کرونا صرفا افرادی امکان تردد از مرزها به ســمت عراق یا 
بالعکس را داشتند که دارای مجوز تردد خاص مانند ویزای درمان، 
تحصیل، تجار و دیپلماتیک بودند که در این برهه زمانی امکان تردد 

را نخواهند داشت.
گفتنی اســت که در دیگر مرزها تبادل کاال و مسافر با رعایت 

پروتکل های بهداشتی صورت می گیرد.
این در حالی است که به دنبال انفجار اخیر در گمرک اسالم قلعه، 
همچنان ورود کاالی جدید به مرز دوغارون ممنوع است و کاالهای 
متوقف در مرز با اولویت کاالهای فاسدشدنی از سوی گمرک اسالم 

قلعه افغانستان پذیرش می شود.

در سختی ها و مشکالت 
درس های عبرت فراوانی وجود دارد!

امام علی)ع(: »خدا هرگز جباران دنیا را در هم نشکسته 
مگر پــس از آنکــه مهلت هــای الزم را داد و نعمت های 
فراوان بخشــید و هرگز استخوان  شکسته ملتی را بازسازی 
نفرمود مگر پس از آزمایش ها و تحمل مشکالت. مردم! در 
سختی هایی که با آن روبه رو هستید و مشکالتی که پشت 

سر گذاشتید، درس های عبرت فراوانی وجود دارد.«
نهج البالغه- خطبه 88

صفحه 3
سه شنبه ۵ اسفند ۱3۹۹ 
۱۱ رجب ۱۴۴۲ - شماره ۲۲۶۹3

اخبار ادبی و هنری

رهبر انقالب در دیدار اعضای مجلس خبرگان:

 قانون مجلس به دقت عمل شود
 ممکن است غنی سازی به ۶۰ درصد هم برسد

سازمان ثبت اســناد و امالک کشور در نظر دارد »خرید 
نرم افزار الزم جهت شــبکه موقعیت یابی یکپارچه مالکیت ها«  
مورد نیازخود را  با مشــخصات فنی و شرایط مندرج در اسناد 
مناقصــه، از طریق برگزاری مناقصــه عمومی یک مرحله  اي و 
بر اســاس مقررات قانون برگزاری مناقصات و از طریق سامانه 
تــدارکات الکترونیکی دولت تهیه نماید. کلیه مراحل برگزاری 
مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و 
بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت)ســتاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد 
شد و الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، 
مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافــت گواهی امضای 
الکترونیکی را جهت شــرکت در مناقصــه و امضای دیجیتال 
اســناد محقق سازند. لذا از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط 
و دارای تأییدیه شــورای عالی انفورماتیک با رتبه 1 در زمینه 
»تولید و پشــتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری« با اعتبار 
 زمانی الزم دعوت بعمل می  آید تا نسبت به دریافت اسناد مناقصه

اقدام نمایند.
1- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:

1-1 نوع تضمین شرکت در مناقصه عبارتست از ارائه ضمانتنامه 
معتبرمطابق آیین نامه تضمین معامالت دولتی.

1-2 مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه 10/700/000/000 ریال 
خواهد بود.

2- زمان دریافت اسناد: از 99/12/5 لغایت 99/12/8
۳- محل دریافت اسناد: درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی 

 www.setadiran.ir )دولت)ستاد
4- مهلت تحویل و مکان تحویل پیشنهادات: تا روز دوشنبه 
مــورخ 99/12/18 از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی 

www.setadiran.ir )دولت)ستاد
۶- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات 
بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: تهران، 
میدان امام خمینی، خیابان فردوسی، خیابان کوشک مصری، ساختمان 
شماره 2سازمان ثبت اسناد وامالک کشور، طبقه سوم، دبیرخانه اداره 

تدارکات وخدمات عمومی شماره تماس ۶۶709944
7- زمان و محل گشایش پیشنهادها: ساعت 11/۳0صبح روز 
سه شــنبه مورخ  99/12/19 در سالن جلسات ساختمان شماره ۳ 
ستاد سازمان ثبت اسناد و امالک کشور طبقه چهارم، واقع در ضلع 

شمالی پارک شهر)خیابان فیاض بخش(

 فراخوان مناقصه عمومي 
یک مرحله اي

م الف 402۳

پای درس علی)ع(
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اعضای هیئــت رئیس مجلس خبرگان در 
هشــتمین اجالس رســمی خبرگان، با رأی 

نمایندگان این مجلس ابقا شدند.
در هشــتمین اجالسیه رســمی پنجمین دوره 
مجلس خبرگان که دیروز دوشنبه چهارم اسفندماه، 
در محل ســاختمان قدیم مجلس شورای اسالمی 
برگزار شد،  برای ابقای ترکیب هیئت رئیسه رأی گیری 
شــد که در نتیجه اعضای فعلی برای مدت دو سال 

دیگر انتخاب شدند.
بر این اساس، آیت اهلل احمد جنتی به عنوان رئیس، 
آیت اهلل موحدی کرمانــی نایب رئیس اول، آیت اهلل 
ابراهیم رئیســی نایب رئیس دوم، آیت اهلل خاتمی و 
آیت اهلل کعبی منشــی، آیت اهلل حســینی بوشهری 
کارپرداز فرهنگی و حجت االسالم والمسلمین قمی 

کارپرداز اداری مالی ابقا شدند.
همچنیــن با نظر نماینــدگان مردم در مجلس 
خبرگان، ترکیــب اعضای کمیســیون ها و هیئت 
اندیشــه ورز مجلس خبرگان به مدت دو سال دیگر 

ابقاء شد.
آیت اهلل جنتی: راه شهید سلیمانی 

همچنان ادامه دارد
آیــت اهلل جنتــی، رئیس مجلس خبــرگان در 
هشــتمین اجالســیه خبــرگان در دور پنجــم با 
گرامیداشت یاد آیات محمد یزدی، مصباح یزدی و 
امینی به حلول ماه رجب اشاره کرد و گفت: این ایام 

بسیار ایام مبارکی است که باید قدر آن را بدانیم.
رئیس مجلس خبرگان با بیان اینکه یاد برادر عزیز 
شهید سلیمانی را گرامی می داریم، گفت: خدا ترامپ 

و آمریکایی ها را لعنت کند.
وی با اشاره به وصیت نامه شهید سلیمانی اظهار 
داشــت: راه این شهید بزرگوار همچنان ادامه دارد و 
داغ این شــهید هرگز کهنه نمی شود و انتقام خون 

شهدای مقاومت گرفته می شود.
آیت اهلل جنتی مشکالت اقتصادی را مورد اشاره 
قرار داد و با بیــان اینکه ما مردم خوبی داریم و در 
ایام کرونا کمک های خوبی کردند اظهار داشت: مردم 
ما در راهپیمایی 22 بهمن امسال صحنه های زیبایی 

خلق کردند.
وی از حضور مردم در مراسم بزرگداشت سالگرد 

انقــالب و راهپیمایی 22 بهمــن تقدیر کرد افزود: 
راهپیمایی 22 بهمن به کشور آبرو داد و شنیدم که 
برخی 15 کیلومتر با وسیله نقلیه در راهپیمایی حضور 
یافتند. در برابر این مردم هر خدمتی از ما برمی آید 

نباید کوتاهی کنیم.
رئیس مجلس خبرگان گفت: امیدوارم نمایندگان 
حق مردم را ادا کنند و به فکر خودشــان و جریانات 

سیاسی و دوستانشان نباشند.
وی افزود: نمایندگان به مردمی خدمت کنند که 
آنها را انتخاب کرده اند و اولویت ها را در نظر بگیرند و 

به مسائل فرعی نپردازند.
آیت اهلل جنتی با بیان اینکه ســال آینده ســال 
سرنوشــت ســازی برای کشور اســت زیرا یکی از 
مهمتریــن انتخابات کشــور در ســال 1400 رقم 
می خورد، اظهار داشــت: شــورای نگهبان در تائید 
صالحیت نامزدهای ریاســت جمهوری بیش از همه 

به تقوای کاندیدا توجه کند.
تقدیر از اقدامات ضد فساد دستگاه قضایی

رئیــس مجلس خبرگان همچنیــن با تقدیر از 
اقدامات ضد فســاد دستگاه قضائی گفت: از آیت اهلل 
رئیسی بابت اقدامات در مبارزه با فساد تشکر می کنیم. 
مبارزه با فساد از خواسته های مردم است. مردم گرفتار 
فساد گردن کلفت ها و زوردارها هستند و این مرد کمر 

بسته و به جنگ فساد می رود و قطعاً مردم قدردان و 
حامی اقدامات ایشان و قوه قضائیه هستند.

بیانیه مجلس خبرگان؛ گرانی و تورم 
اکثریت مردم را آزار می دهد

مجلس خبرگان در پایان هشتمین اجالس رسمی 
خــود در دور پنجم، در بیانیه ای بر حل مشــکالت 

معیشتی مردم تأکید کرد.
در بیانیه مجلس خبرگان آمده اســت: استکبار 
جهانی بداند بازگشــت یا عدم بازگشــت آمریکا به 
برجام، اثری در مقاومت ملت شــریف ایران ندارد و 
بازگشت آنان به برجام بدون رفِع عملِی تحریم ها، نه 

تنها نفعی ندارد، بلکه مضر هم هست.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: سیاست 
خارجی جمهوری اســالمی ایــران، همواره بر اصل 
»عزت، حکمت و مصلحت« استوار بوده و بر مذاکره 
و تعامل سازنده با جهان؛ به ویژه کشورهای منطقه 
تأکید دارد. لکن مذاکره مجدد با آمریکا بر سر مسائل 
توافق شده را خط قرمز نظام دانسته و مسائل دفاعی 
و موشکی خود را غیرقابل مذاکره می دانیم و تأکید 
می کنیم که با همدلی سران قوا و تبعیت مسئوالن 
محترم نظام از رهنمودهای رهبر معظم انقالب و دفاِع 
یکدل و یکصدا از عزت و استقالل کشور حتماً در برابر 

حربه های دشمنان پیروز خواهیم شد.

در ادامه این بیانیه تاکید شــده اســت: ضمن 
قدردانی از مردم عزیز ایران و همکاری آنان در عمل 
به دستورالعمل های بهداشتی و تقدیر از تالش های 
فداکارانه کلیه دســت اندرکاران و کادر پزشــکی و 
پرســتاری در جهت مبارزه با شیوع ویروس کرونا و 
حفظ سالمت مردم به ویژه دانشمندان عزیز کشورمان 
که با ســاخت واکسن کرونا »شعار ما می توانیم« را 
تحقق عینی بخشیدند و نیز نیروهای جهادی حوزوی 
و بسیجی و کسانی که در قالب طرح کارساز سردار 
ســلیمانی به یاری کادر درمان رفتند، به مردم عزیز 
توصیه می شود همچنان مراقبت ها را ادامه دهند تا 
در پرتو عنایات خداوند متعال و در ســایه همدلی و 
وحدت همگانی، این برهه ســخت نیز با سالمتی و 

موفقیت، پشت سر گذاشته شود.
این بیانیه با اشــاره به انتخابــات خرداد 1400 
افزوده است: مجلس خبرگان رهبری، ضمن دعوت 
از مردم شریف ایران برای حضور پرشور در انتخابات 
خرداد 1400  تأکید می کند به کارگیری شیوه های 
صحیــح و منطقی در معرفــی و تبلیغ کاندیداها و 
پرهیز از سیاه نمایی، روش های غیرشرعی و رعایت 
اخالق از شرایط ضروری یک انتخابات شایسته و در 
طراز نظام اســالمی است و در چنین فضایی، امکان 
تشخیص اصلح فراهم می آید. اقدام هوشمندانه ملت 
ایران در انتخابات 1400 تضمین کننده آینده روشن 

و تحقق پیشرفت و عدالت خواهد بود.
به گزارش فارس، مجلس خبرگان تأکید کردند: 
بی شک یکی از مهم ترین دغدغه های مسئوالن نظام، 
رفع مشکالت معیشتی و کاهش فشارهای اقتصادی 
بر مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر است، اما موضوع 
گرانــی و تورم که اکثریت مردم را آزار می دهد عزم 
و همتی مضاعف از سوی سران محترم قوا می طلبد 
تا با برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر کاربردی، نســبت به 
مسئله اشتغال، رفع بیکاری و فقر، مبارزه با گرانی 
و تالش برای تحقق عدالت اجتماعی، بیش از پیش 
اهتمام داشــته باشــند. خصوصاً  با اصالح ساختار 
بودجــه و توقف تزریق نقدینگی از ســوی دولت و 
بانک مرکزی و افزایش مالیات بر عایدی ســرمایه 
و مجمــوع درآمد و تالش بــرای ثبات قیمت ارز و 

هدفمندتر شدن یارانه ها.

در هشتمین اجالس رسمی

آیت اهلل جنتی رئیس مجلس خبرگان ماند

در آستانه سالگرد میالد حضرت امام جواد )ع(، 
جشــن میالد آن حضرت یکشنبه شب در حرم 
مطهر حضرت امام رضا )ع( در مشــهد برگزار و 

نقاره های حرم مطهر رضوی نیز به صدا درآمد.
همزمان با شب والدت حضرت امام جواد )ع( حرم 
مطهر حضرت امام رضا )ع( چراغانی و آذین  بندی شده 
و مراســم جشن میالد با عنوان »کوثر ثانی« در بارگاه 

منور رضوی برگزار شد. 
شعرخوانی، بیان معارف قرآنی، قرائت زیارت امین اهلل 

و ذکر توسل، همخوانی و سخنرانی از برنامه های محوری 
این مراسم بود. 

در این مراســم که در رواق امام خمینی )ره( حرم 
مطهر رضوی برگزار شــد یکی از ســخنرانان مذهبی 
در خصوص کرامت و بخشــندگی و سیره حضرت امام 

جواد )ع( سخنرانی کرد. 
 همزمان با ســالروز میالد امام نهم، هشت هزار 
بســته صبحانه، بین زائران بارگاه منور رضوی توزیع 

خواهد شد.

جشن میالد امام جواد )ع( 
در حرم مطهر امام رضا )ع( برگزار شد

روز  اســالمی عصر  انقالب  رهبر معظم 
گذشته در دیدار رئیس  و منتخبان ملت در 
مجلس خبــرگان، منظومه مفاهیم معرفتی 
و ارزشی اســالم را نرم افزاِر ساختار نظام 
اسالمی دانستند و با  اشاره به لزوم روزآمد 
شدن این نرم افزار متناسب با گسترش دامنه 
فعالیت های نظام اسالمی و بروز چالش های 
جدید گفتند: یکــی از وظایف مهم فضال و 
متفکرین، تقویت مبانی فکری نظام اسالمی 
به  منظور عملیاتی کردن مفاهیم دینی مورد 

نیاز جامعه است.
حضرت آیــت اهلل العظمی خامنه ای همچنین 
ادبیات روزهای اخیر آمریکا و ســه کشور اروپایی 
در مورد ایران را ادبیاتی مســتکبرانه، طلبکارانه و 
غیر منصفانه دانستند و گفتند: نتیجه این ادبیات 
جز منفورتر شدن آنها نزد ملت ایران نخواهد بود. 
ضمن آنکه جمهوری اســالمی از مواضع منطقی 
خود در موضوع هســته ای کوتاه نخواهد آمد و بر 
اساس مصلحت و نیاز کشور تا آنجا که الزم باشد، 

حتی تا غنی سازی 60 درصد پیش خواهد رفت.
رهبر انقالب اســالمی در ابتدای سخنانشان 
ضمن تبریک میالد حضرت جواداالئمه و حضرت 
امیرمؤمنان و با گرامی داشت چند عضو فقید مجلس 
خبرگان، یکی از نیازهای مهم جوامع اســالمی را 
عملیاتی کردن مفاهیم دینی برشمردند و گفتند: در 
هر برهه ای که این مفاهیم عملیاتی شد، برای کشور 
و ملت و آبروی جمهوری اسالمی، ارزشمند بود و 
هرجا که غفلت کردیم از برکات آن محروم شدیم.

ایشان افزودند: امام بزرگوار با حضور در صحنه 
و تبیین مفاهیمــی همچون توکل، تکلیف، ایثار، 
جهاد و شــهادت، آنها را در جامعه و زندگی مردم 
رایج کردند و نتیجه آن، پیروزی ملت ایران در یک 

جنگ هشت ساله  بین المللی بود.
عملیاتی شدن مفهوم واالی مواسات

ایجاد نهضت اســالمی، نظریه پــردازی برای 
ساختار نظام و گسترش دادن دین به عرصه های 
اجتماعی و اداره کشور به وسیله امام خمینی)ره( 
از دیگر نمونه هایی بود که رهبر انقالب اسالمی به 
آنها  اشاره کردند و گفتند: نمونه جدید این موضوع، 
عملیاتی شدن مفهوم واالی مواسات به وسیله مردم 
و جوانان و دستگاههای دولتی و نهادهای انقالبی و 
شکل گیری نهضت بزرگ کمک مؤمنانه در شرایط 

کرونایی بود که گره های زیادی را باز کرد.
روزآمد کردن نرم افزاِر نظام اسالمی؛ 

وظیفه فضالی صاحب نظر
ایشــان روزآمد کردن نرم افزاِر نظام اسالمی را 
وظیفه فضالی صاحب نظر دانستند و گفتند: البته 
این به روزرســانی به معنای دستکاری در منظومه 
مفاهیم دینی نیست بلکه به معنای کشف حقایق 
متناســب با نیازهای داخلــی و بین المللِی نظام 

اسالمی است.
رهبر انقالب اسالمی به چند نمونه متناسب با 
مســائل روز  اشاره کردند و افزودند: به عنوان مثال 
هنگامی که نظام اسالمی با فشارهای شرطی دشمن 
مواجه می شود و او برداشتن تحریم ها را منوط به 
یک یا چند شــرط می کند کــه انجام آنها ممکن 
است به شــدت گمراه کننده و هالک کننده باشد، 

نظام اسالمی چه باید بکند؟
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای در پاسخ به 
این ســؤال تأکید کردند: در چنین شرایطی باید 

مفهوم دینی استقامت و صبر، تبدیل به یک حرکت 
جمعی در جامعه شود، آن هم در شرایطی که مردم 
با مشکالتی مواجه هستند که بخشی از آنها ناشی 

از فشارهای دشمن است.
ایشــان ترویج مفاهیمی همچون توکل به خدا 
و اعتماد به وعده الهی در مواجهه با جبهه دشــمن 
و یا تبیین این موضوع را که خداوند قطعاً در برابر 
بی عملی و بی توجهی مسئوالن واکنش تند خواهد 
داشــت، را از دیگــر نمونه های مــورد نیاز جامعه 
برشمردند و افزودند: تغذیه عقبه فکری نظام اسالمی 
و به روزرســانی نرم افزار آن را باید فضال و متفکرین 
صاحب صالحیتی به عهده بگیرند که از جمود فکری 
و تحجر، و همچنین از افکار التقاطی به دور باشند.

رهبر انقالب اسالمی در بخش دوم سخنانشان 
به مسئله هسته ای پرداختند.

حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای با اشــاره به 
قانون مصوب مجلس درخصوص کاهش تعهدات 
برجامی، گفتند: مجلس قانونی را تصویب و دولت 
هم از آن اســتقبال کرد و تا دیروز نیز کارهایی را 
که باید انجام می شد، انجام دادند و ان شاءاهلل فردا 
نیز یک مورد دیگر از این قانون انجام خواهد شد.

ایشان با اشاره با اختالف برداشتی که مجلس از 
کار دولت دارد، افزودند: این اختالف نظرها قابل حل 
است و باید دو طرف، قضیه را با همکاری یکدیگر 
حل کنند و نباید اختالف ها رها و یا تشــدید شود 

که نشان دهنده دوصدایی باشد.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: دولت خود 
را موظــف به عمل به قانون می داند و باید به این 

قانون که قانون خوبی است، به دقت عمل شود.
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای ادبیات آمریکا 
و سه کشور اروپایی در قبال کاهش تعهدات برجامی 
ایران را مســتکبرانه، طلبکارانــه و غیرمنصفانه و 
ادبیاتی غلط خواندند و گفتند: جمهوری اسالمی 

از روز اول و تــا مدت طوالنی، بر اســاس تعالیم 
اســالم به تعهدات خود عمل کرد اما طرفی که از 
روز اول بــه تعهدات خود عمل نکرد همین چهار 
کشور بودند، بنابراین آنها باید مورد عتاب و خطاب 

و بازخواست قرار گیرند.
دستور قرآن

ایشــان افزودند: وقتی آمریکا از برجام خارج 
شــد و دیگران هم با او همراهی کردند، دســتور 
قرآن این اســت که تو هم تعهد را رها کن که با 
ایــن حال باز هم دولت محترم ما تعهدات را رها 
نکرد و به تدریج بخشــی از آنها را کاهش داد که 
البته این موارد نیز در صورت عمل کردن آنها به 

وظایف شان قابل برگشت است.
رهبر انقالب اسالمی نتیجه ادبیات استکباری 

را افزایش نفرت مردم ایران از غربی ها دانستند.
دلقک صهیونیست بین المللی

ایشان گفتند: در این میان آن دلقک صهیونیست 
بین المللی دائــم می گوید ما نمی گذاریم ایران به 
سالح هسته ای دست یابد، در حالی که باید به او 
گفت اگر جمهوری اســالمی تصمیم به دستیابی 
به ســالح هسته ای داشــت، او و بزرگ تر از او هم 

نمی توانستند مانع شوند.
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای تأکید کردند: 
آنچه مانع جمهوری اســالمی برای ساخت سالح 
هســته ای اســت، فکر و مبانی اسالمی است که 
ساخت هر سالحی اعم از هسته ای یا شیمیایی را که 
موجب کشتار مردم عادی می شود، ممنوع می داند.
کشتار مردم بی گناه؛ روش آمریکایی ها

ایشــان با یادآوری قتل عام 220 هزار نفر در 
بمباران اتمی آمریــکا و همچنین محاصره مردم 
مظلوم یمن و بمباران بازار و بیمارستان و مدرسه 
بوسیله جنگنده های ساخت غربی ها، گفتند: کشتار 
غیرنظامیان و مــردم بی گناه روش آمریکایی ها و 

غربی ها اســت و جمهوری اســالمی این روش را 
قبول ندارد و بر همین اســاس به سالح هسته ای 

فکر هم نمی کند.
ممکن است غنی سازی را
 به ۶0 درصد هم برسانیم

رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: اما ما برای 
کســب توانایی های هسته ای متناسب با نیازهای 
کشــور مصمم هســتیم و به همیــن علت، حد 
غنی سازی ایران 20 درصد نخواهد بود و تا هرجا 
که الزم و نیاز کشور باشد اقدام خواهد کرد مثاًل 
برای پیشران هســته ای یا کارهای دیگر ممکن 

است غنی سازی را به 60 درصد هم برسانیم.
حضرت آیت اهلل العظمــی خامنه ای افزودند: 
البته یک قرارداد چندســاله ای گذاشته شده که 
اگــر آنها عمل کنند ما هم تا همان چند ســال 
عمــل خواهیم کرد اما غربی ها به خوبی می دانند 

که ما به دنبال سالح هسته ای نیستیم.
می خواهند مؤلفه های قدرت را

 از ایران بگیرند
رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: موضوع 
سالح هسته ای بهانه است، آنها حتی با دستیابی ما 
به سالح های متعارف هم مخالفند چون می خواهند 

مؤلفه های قدرت را از ایران بگیرند.
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای با اشاره به این 
واقعیت که نیروگاههای هسته ای با تأمین انرژی 
سالم تر، تمیزتر و ارزان تر یکی از مهم ترین منابع 
انرژی در آینده نه چندان دور خواهند شــد، نیاز 
کشــور به غنی سازی را یک امر مسلّم خواندند و 
گفتند: غنی سازی را نمی شود آن روز شروع کرد 

بلکه باید از امروز برای نیاز آن زمان آماده شد.
ایشان افزودند: غربی ها می خواهند در روزی که 
ایران به انرژی هســته ای نیاز پیدا می کند، محتاج 
آنها باشد و آنها این نیاز ما را وسیله ای برای تحمیل، 

زورگویی و باج خواهی های خود قرار دهند.
عقب نشینی نمی کنیم

رهبر انقالب اســالمی تأکید کردند: جمهوری 
اسالمی در قضیه هسته ای نیز همانند سایر قضایا 
عقب نشــینی نخواهد کرد و در مســیر آنچه که 
مصلحت و نیاز امروز و فردای کشور است، با قدرت 

پیش خواهد رفت.
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی، آیت اهلل 
جنتــی رئیس مجلس خبرگان و حجت االســالم 
والمسلمین رئیســی نایب رئیس دوم این مجلس 
گزارشی از اجالسیه خبرگان و مسائل مورد تأکید 
در آن، و همچنیــن جزئیاتی از اصالحات موادی 
 از آیین نامــه انتخابات مجلــس خبرگان رهبری

بیان کردند.


